
Col·legi Verge de la Salut 
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17 d’abril de 2009 

 
 

A l’atenció dels pares i mares de l’alumnat d’ESO i Batxillerat 
 
 

Benvolguts/des pares i mares, 
 
Ens apropem a la diada de Sant Jordi i el claustre de professors de secundària ha cregut oportú, un any 
més, celebrar unes activitats especials el dijous 23 d’abril, durant una part del matí i tota la tarda. 
 
L’horari lectiu serà l’habitual: 

 Alumnat de l’ESO -  de 8 del matí a dos quarts de dues (13.30 hores) i de 15 a 17 hores. 

 Els alumnes de batxillerat faran l’horari lectiu habitual, de 8 hores del matí a dos quarts de tres 
de la tarda (14.30). 

 
Els més matiners en començar les activitats seran els alumnes de 1r d’ESO. Explicaran contes als alumnes 
d’infantil del nostre centre (P3, P4 i P5).  
 
 
Característiques de les activitats: 
 
 Els alumnes de 1r de l’ESO faran una representació teatral d’obres que han llegit a classe a les 

matèries de català i castellà.  
 Els alumnes de 2n de l’ESO  faran una petita representació a l’aula de faules que han treballat a la 

matèria de català. 
 Els alumnes de 3r i 4t de l’ESO assistiran a la representació teatral realitzada per un grup 

d’alumnes de 4t d’ESO. 
 
Tot l’alumnat de l’ESO participarà en una Olimpíada cultural i en la final del Concurs de 
Picalletres. 
 

 Els alumnes de 1r de Batxillerat participaran en una gimcana per la nostra població ambientada 
en la vida i obra literària de  Mercè Rodoreda. 

 Els alumnes de 2n de Batxillerat marxaran a Barcelona on tindran l’oportunitat de conèixer in situ 
els carrers i barris on es desenvolupen les obres “Mirall trencat”, Mercè Rodoreda i “Nada”, 
Carmen Laforet. 

 
Un grup reduït d’alumnes de cada classe de secundària dedicaran aquesta jornada a pintar el mur del pati 
que dóna al carrer Dr. Fleming. 
 
A més a més, durant el matí, es lliuraran els premis als guanyadors de les diferents activitats realitzades 
al llarg de la Jornada;  i a les obres seleccionades per representar el centre en el Concurs Literari Sant 
Jordi organitzat per l’Ajuntament de la nostra població.  
 
Desitjant que la jornada es desenvolupi amb normalitat, ens acomiadem i els saludem atentament. 
 
 

 

El claustre de professors 


